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Innehållsförteckning: Byggbeskrivning   (Svenska 2018-08-28) 
  Ritningar 1096 A01 - A06 
 
 

LUSTHUS 10 
 
För att ni ska bli nöjda med Ert LUSTHUS 10 krävs att uppförandet sker på avsett sätt. 
Läs därför igenom dessa beskrivningar samt studera tillhörande ritningar noggrant. 
Detaljplanlösning med mera bör kontrolleras. 
Skaffa ändamålsenliga verktyg. 
Kontrollera materialleverans gentemot materialspecifikationen, sortera i lämpliga delar. 
 
OBS! Allt material skall skyddas mot väder och vind under lagring och uppförande, täck det med plast eller 
något likvärdigt. Speciellt viktigt är det att råsponten på taket skyddas innan underlagspappen kommer på. 
Kapa aldrig bitar förrän Du kontrollerat att rätt bit kapas och till rätt mått. 
Utför sedan arbete enligt byggbeskrivningen.  
 
Läs igenom vår UNDERHÅLL/MÅLNING anvisning innan ni påbörjar arbetet. 
 
Tips! Behandla bottenram, bjälkar och bärlina före montering med någon form av träskyddsmedel. OBS! 
Vid isolerat golv ska inte bjälkarna behandlas.  Rådfråga din färgfackhandel. 
 
Ventiler måste monteras för att fukt- och mögelproblem ej ska uppstå om ni isolerar Lusthuset.  
GARANTIN GÄLLER EJ OM DETTA INTE ÄR UTFÖRT. 
 

LUSTHUS 10 
BYGGBESKRIVNING 

  
1. Iordningställ grund och grundläggning enligt ritning A01. 

Grundplintar utförs av lecablock, betongsten, gjutna plintar eller 
likvärdigt. 
Grundplintar skall vara anlagda på sättningsfritt underlag. 
OBS! Grundplintar under bärlina utförs med ovansida 100 mm 
under övriga plintar, se ritning A01, bild till höger.  
Tips! Sätt fast en pinne i centrum där ni vill ha Lusthuset, fäst ett 
snöre med längd 1862 mm och mät ut ytterkantplint. 
Kontrollera fukt och eventuella dräneringsproblem. 
TÄNK FÖREBYGGANDE!  
Planera mark i och omkring grund, anordna fall ifrån byggnaden. 
 

2. Lägg ut bjälklaget på marken bredvid plintsättningen. 
Spika ihop det enligt måttangivelserna på ritning A05, bild till 
höger. Varje bjälke spikas med 2 st spik 100x3,4. 
Placera bärlinan på den mittersta plintraden. 
Flytta det ihopspikade bjälklaget till plintsättningen. 
Placera därefter grundmurspapp (ingår ej i leveransen) mellan 
plintarna och bottenramen / bärlinan. Väg upp hela bjälklaget med 
vattenpass. 
Kontrollmät så att alla fyra diagonalmåtten på bottenbjälklaget är 
lika. 
Skråspika fast bärlinan vid varje bjälke med 2 st spik 100x3,4. En 
från varje sida. 
Förankra bjälklaget till respektive grundplint enligt de 
förutsättningar som gäller på er byggnadsplats. (Material för 
infästning ingår ej i leveransen.) 
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3. Montera trallbrädorna, dubbelspika med trådspik 75x2,8 till 
golvbjälklaget. Börja med första trallbrädan centrerat parallellt 
med bärlinan. Fortsätt sedan med trallbrädor åt båda hållen med 
ett avstånd, minimum 5 mm. 
När trallgolvet är färdiglagt, rensåga trallen jämns med 
bottenramen runt om. 
Se ritning A04 detalj B. 
 

4. Montera väggsektionerna enligt ritning A03. Börja med 2 
fönstersektioner och så vidare runt, avsluta med dörrsektionen. 
Skruva väggsektionerna till bottenramen och golvbjälklaget med 
skruv 5,0x90 c/c 300 mm. 
Staga och loda väggsektionerna. 
Vid sammanfogning av hörn se detalj på ritning A03, bild till 
höger. 
Skruva ihop varje väggsektion genom reglarna 1 st uppe och 1 st 
nere med skruv 5,0x90. När alla väggsektioner är uppe, 
kontrollera med vattenpass så sektionerna är lodräta. När allt är 
bra skruva ihop varje väggsektion med ytterligare 1 skruv 5,0x90 
under fönstret. Efter detta skråspika varje hörn uppifrån med 2 
spik 100x3,4.  
 

5. Montera ihop takreglar 45x95 med nockbeslaget. Detta görs på 
marken. Kontrollera så att ryggen (eventuell kupighet) på regeln 
vänds uppåt. Skruva med träskruv 6,0x40 i förborrade hål, 2 st 
underifrån och 1 st från sidan.  
Mät ut var tvärreglarna ska sitta och skruva fast dessa med 2 st 
skruv 5,0x90 i varje ände. Se bild till höger. 
Mät från centrum nockbeslag ner i varje takregel 1979 mm och 
gör ett märke på undersida takregel. (Detta mått visar utsida 
hörnspets.) se ritning A06. 
 

6. Mät ut centrumpunkt på golvet. Montera någon form av stödregel 
från ovan golv till uk. nockbeslag L-2657 för att lättare hålla rätt 
höjd på takkonstruktionen. 
Lyft upp takkonstruktionen, loda från centrum nockbeslag till den 
utmätta centrumpunkten. Placera takreglarna mitt på respektive 
vägghörn med hjälp av det utritade märket från punkt 5.  
Fäst varje takregel parvis till ovansida väggsektion med 1 st 
vinkelbeslag och 3 + 3 st ankarspik 40x4,0, se ritning A04. 
 

7. Mät från centrum nockbeslag ner centriskt i varje takregel 2335 
mm och gör ett märke på ovansida takregel.  
Såga till och skråspika fast takfotsregeln mellan takreglarna 
innanför märket med spik 60x2,3, en i varje hörn. 
Sätt ihop 2 st plywood skivor (höger - vänster) och lägg ut dem på 
taket, centreras vid märkningen. Näst fast den med 1 st spik 
60x2,3 i varje hörn. Upprepas på varje sektion. Justera eventuellt 
sektionerna och spika därefter fast dem c/c 200 mm. Spika även i 
tvärregeln och takfotsregeln. Vid behov justeras takskivorna. 
 

8. Såga av takreglarna i rätt vinkel. Lägg en vinkelhake på 
plywoodtaket och rita ner på båda sidor av takregeln. Såga jämns 
med plywoodskivan, följ strecket från båda sidor. Se bild till 
höger. 

tvärregel 
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9. Montera takfotsbrädorna på takreglerna med spik 75x2,8 och 

takfotsregeln med 60x2,3 c/c 400 mm. Tänk på att ni får 2 olika 
vinklar. Enklast är att använda ett gersåg (8 och 22 grader). 
Var noggrann. 
 

10. Montera underlagspapp. Börja med första våden minst 10 mm 
utanför den nedre kanten av takfotsbrädan med klisterremsan eller 
vid behov med godkänt skarvklister (ingår inte i leveransen).  
Fortsätt med omlottläggning minst 100 mm upp till nock.  
Underlagspappen ska läggas med textil sidan uppåt. Vi 
rekommenderar att ni spikar med pappspik 15x2,1 cc 60 mm i ett 
zickzack mönster. Se bild till höger. 
När ni lagt pappen upp till nock lägger ni den medskickade 
pappremsan över varje skarv, klistra fast den med de medskickade 
tuberna och spika enligt ovan. Avsluta med en hatt över nocken. 
Gör en cirkel av underlagspappen med radien 80 cm, skär ett snitt 
från mitten ut mot kanten och skapa en tratt.  
 
OBS! Underlagspapp utgör endast tillfällig takbeklädnad, varför 
ett permanent ytskikt SKALL  monteras omgående.  
 

11. Montera dörren, utsida karm = utsida panel. Väg av dörrkarmen 
med vattenpass. Kontrollera diagonalmåtten så dessa blir lika, se 
ritning A04.  
Skruva ihop karmen med skruv 5,0x90. Montera sedan karmen 
enligt medskickad detaljritning för dörrmontering. 
 

12. Såga till 3 st stödregler ovanför varje väggsektion, se ritning A 
03. Dessa skruvas underifrån med 2 st skruv 5,0x90. Se bild till 
höger. 
 

13. Montera tillhörande svansjöpanel enligt ritning A04.  
I underkant använd en hel panel (detalj B), vid dörr får den 
anpassas, och i överkant klyvs panelen (detalj A) så du får en 
luftspalt på min. 10 mm, använd spik 60x2,3.  
TIPS! Den del ni får över efter att ha klyvt svansjöpanelen i 
överkant kan ni sätta längst ner så att bottenbjälklaget döljs. 
 

14. Anpassa de snedfasade knutbrädorna för takåsen och spika fast 
dem med spik 75x2,8, se ritning A03. 
Spika fast täckbrädan överkant dörr/fönster med spik 75x2,8 se 
ritning A04 detalj A. 
 

15. Nu återstår bara att måla huset, använd vår målningsanvisning. Vi 
rekommenderar även att ni rådfrågar en färgfackhandel. 
Behandla dörrbladen noga så att fukt ej tränger in, se beskrivning 
på utsidan av dörrkarmen. 

  
Ert LUSTHUS är nu klart. 
Lycka till! 
 
 
 


